




Conteúdo

13 a 15 Parcerias, benefícios e vantagens

Painel
04 Editorial: As alternativas de Guedes para seu 

trilhão de reais

www.unafisconacional.org.br

Destaque
05

08

06 e 07

08

Relançamento: Unafisco Nacional adere 
diretamente à Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Previdência Social

Fonacate: Unafisco e entidades juntas contra a 
desumana reforma previdenciária

PEC 6/2019: Reforma previdenciária do 
governo massacra direitos dos servidores

Senado: Unafisco participa de audiência 
pública contra Reforma da Previdência

Valorização da Classe
12 Refis: PLS 425/2017 da Unafisco avança no 

Congresso

Defesa dos Auditores
11 Ilegalidades: Plano de Desenvolvimento 

Individual é a receita do conchavo

Jurídico
10

10

Portaria PGFN 690/2017: Representantes da 
Unafisco comparecem ao Judiciário para 
audiência com magistrada da causa
Assembleia: Por ampla maioria, associados 
aprovam novas ações judiciais

DIRETORIA - Triênio 2016/2019

Presidente 
Amilton Paulo Lemos

1° Vice-Presidente 
Antonio Dias de Moraes

Secretário-Geral 
Eduardo Artur Neves Moreira

1° Secretário 
Luiz Gonçalves Bomtempo

Diretora de Finanças e Contabilidade 
Massumi Takeishi

Diretora-Adjunta de Finanças e Contabilidade 
Maria Aparecida Gerolamo

Diretor de Administração 
José Ricardo Alves Pinto

Diretor de Assuntos Jurídicos 
Luiz Antonio Benedito

Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos 
Eduardo de Andrade

Diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos 
Mauro José Silva

Diretor de Comunicação Social 
Kurt Theodor Krause

Diretor-Adjunto de Comunicação Social 
Alcebíades Ferreira Filho

Diretor de Assuntos de Aposentadoria, 
Pensões e Assistência Social 
Ivaldo Helvio Pinto Rêgo

Diretora-Adjunta de Assuntos de 
Aposentadoria,Pensões e Assistência Social 
Edith Ascenção Pereira Benvindo

Diretor de Eventos Associativos, Recreativos e 
Culturais 
César Urbano Corrêa

Diretor de Convênios e Serviços 
Nicolau Gomes da Silva

Diretor-Adjunto de Convênios e Serviços 
Carlos Alberto Ramos G. Pacheco

Diretor de Coordenação das Representações 
Regionais 
Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo
 

1ª Diretora Suplente – Nélia Cruvinel Resende

2º Diretor Suplente – Narayan de Souza Duque

3ª Diretora Suplente – Ivone Marques Monte

CONSELHO FISCAL
Efetivos:
Marilena Fonseca Fernandino
Paulo Fernandes Bouças
Marcello Escobar

Suplentes:
Hildebrando de Menezes Véras
Celso Fernandes
Jorge do Carmo Sant’Anna



Painel

4 - Abril de 2019

EDITORIAL

Se a principal razão para a cruzada do mi-

nistro da Economia é arrumar o número má-

gico do trilhão de reais para a Previdência, 

Paulo Guedes tem como atingir essa meta de 

maneira mais equilibrada e sem promover um 

massacre nos direitos previdenciários dos tra-

balhadores, como previsto no modelo apre-

sentado pelo governo à sociedade.

Há outras fontes socialmente mais justas 

para se conseguir tal economia aos cofres pú-

blicos nos próximos dez anos e, assim, como 

profetiza o ministro, “abrir o caminho para o 

crescimento econômico sustentado e o de-

senvolvimento."

Em vez de propor a busca pelo trilhão do 

massacre desses direitos — a idade mínima 

para se aposentar aos 65 anos; a necessidade 

de trabalhar por 40 anos para se aposentar 

com 100% da média dos salários contribuídos 

no período, a redução do Benefício de Pres-

tação Continuada para R$ 400 para quem ti-

ver 60 anos de idade ou mais, permitindo que 

somente aos 70 anos o idoso tenha o direito 

de receber um salário mínimo; o aumento do 

tempo de contribuição para o trabalhador 

rural de 15 para 20 anos com idade mínima 

de 60 anos, entre outras medidas —, o minis-

tro Paulo Guedes tem à sua disposição outras 

alternativas.

O caminho passa por priorizar a receita, ne-

gligenciada desde o governo Dilma Rousseff, 

abandonando a fracassada obsessão cao-

lha de combater a despesa previdenciária. 

A mais urgente providência é combater fir-

me e duramente a sonegação da casta em-

presarial e financeira do País. A sonegação 

das contribuições para a Seguridade Social 

foi de R$ 225,82 bilhões, em 2018, 27% da 

arrecadação total. Diante desse número, é 

perfeitamente factível que, caso a Receita 

Federal seja orientada para uma atuação 

firme, alcançaremos uma redução de 30% 

da sonegação. O ministro Guedes já teria 

nos próximos dez anos R$ 677,50 bilhões à sua 

disposição, sendo que isso representaria um 

aumento de apenas 8,1% na arrecadação 

atual anual.

Outra fonte seriam os R$ 7,6 bilhões anuais, 

ou R$ 76 bilhões no período, que o governo 

prevê ganhar com o combate às fraudes, 

previstos na medida provisória 871. Em dez 

anos, é possível ainda obter, dentro de um 

cálculo conservador, R$ 111,8 bilhões com o 

fim definitivo da concessão dos parcelamen-

tos especiais (Refis) para as contribuições da 

Seguridade Social, segundo cálculos oficiais.

Como a Receita Federal admite que perde 

R$ 18,7 bilhões com a arrecadação voluntá-

ria geral advinda da expectativa pelo Refis e 

considerando que 60% da arrecadação fe-

deral é de contribuições para a Seguridade 

Social, o fim dos Refis já permitiria garantir R$ 

11,18 bilhões anuais de arrecadação. Outros 

R$ 298,6 bilhões sairiam de um corte nos be-

nefícios fiscais das contribuições para a Segu-

ridade Social, que poderia ser de apenas 20% 

do total anual de R$ 149,3 bilhões, um índice 

facilmente implementável. Com essas medi-

das, teríamos adicionados recursos para a Se-

guridade Social da ordem de R$ 1,16 trilhão, 

em dez anos, sem que os pobres e a classe 

média fossem penalizados por uma reforma 

feita sem discussão com a sociedade.

As alternativas de Guedes para seu trilhão de reais

DIRETORIA
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O Auditório Nereu Ramos da Câmara dos 
Deputados estava lotado, em 20/3, no relan-
çamento da Frente Parlamentar Mista em De-
fesa da Previdência Social. A Unafisco estava 
lá, representada pelo diretor Mauro Silva e o 
primeiro secretário Luiz Gonçalves Bomtem-
po, como uma das entidades que aderiram 
diretamente à Frente, que tem a missão de 
interromper o massacre dos direitos previden-
ciários dos servidores contidos na Reforma da 
Previdência do governo (PEC 6/2019). Até o 
fechamento desta notícia, aproximadamen-
te 180 deputados federais e 45 senadores 
compõem a Frente.

Na ocasião, foram realizados a palestra 
PEC 06/2019: Propostas do Governo para a 
Previdência no Brasil, apresentando a pro-
posta do governo e seus principais pontos, e 
seminário sobre a Reforma da Previdência. 
Os temas abordados no seminário foram: Ex-
periência de Aposentadorias no Chile; O Sis-
tema Previdenciário na América Latina e na 
Argentina; A Previdência que o trabalhador 
precisa; A Previdência dos trabalhadores ru-
rais; entre outros.

O sistema de capitalização apresentado 
no projeto do governo para a Previdência, 
em detrimento do atual sistema de reparti-
ção solidária, foi duramente combatido pe-
los participantes da Frente. Exemplos interna-
cionais mostram que tal transição pode ter 
efeitos desastrosos para a população, sobre-
tudo para os mais pobres. No Chile, o sistema 
de capitalização adotado nos anos de 1980 
causa efeitos tão danosos hoje que esse país 
bate recordes de suicídios de idosos.

Outro dado apresentado durante o evento 

é que, das projeções de R$ 1,164 trilhão de 
economia com a Reforma para os próximos 
dez anos, feitas pelo governo, R$ 715 bilhões 
virão de mudanças nas regras de aposenta-
doria para trabalhadores da iniciativa priva-
da (RGPS) e do campo. Outros R$ 182 bilhões 
serão obtidos com mudanças nas regras para 
idosos em situação de miséria e no abono sa-
larial. Ou seja, contrário ao discurso que re-
forma combate privilégios, na verdade o pro-
jeto retira direitos exatamente de quem mais 
precisa da Seguridade Social.

A Frente Parlamentar planeja um crono-
grama de eventos para ampliar a discussão 
sobre o tema em todos os Estados e no Dis-
trito Federal, promovendo também atuação 
parlamentar integrada tanto no Congresso 
Nacional quanto nas bases eleitorais dos par-
lamentares.

Presença. Participou do evento o assessor 
parlamentar da Unafisco, Adalberto Valen-
tim, entre outros.

UNAFISCO NACIONAL ADERE DIRETAMENTE 
À FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM 
DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELANÇAMENTO
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O Brasil inteiro, de um jeito ou de outro, 
participa do debate sobre a Reforma da Pre-
vidência. A face inconstitucional do tema 
está contida na PEC 6/2019, elaborada pelo 
governo com várias demonstrações de inten-
sa crueldade: idade mínima para se aposen-
tar aos 65 anos; a necessidade de trabalhar 
por 40 anos para se aposentar com 100% da 
média dos salários contribuídos no período; a 
redução do Benefício de Prestação Continu-
ada para 400 reais para quem tiver 60 anos 
de idade ou mais, permitindo que somente 
aos 70 anos o idoso tenha o direito de rece-
ber um salário mínimo, entre outros massa-
cres (ver pág. 4).

Para resolver a questão, é preciso passar a 
borracha e refazer as contas da pretendida 
reforma previdenciária do governo. No lugar 
dela, haveria a implantação da capitaliza-
ção financeira no Brasil, nos moldes chilenos. 
Daí nasceu a Nota Técnica 12 da Unafisco in-
titulada Estimativa do tamanho do mercado 
(faturamento) para as instituições financei-
ras num regime de capitalização financeira 
para a Previdência. 

O estudo apresenta uma metodologia 
para que se possa calcular o tamanho do 
mercado da capitalização financeira rela-
cionando-o para fins previdenciários. Para 
começar, pegou-se o valor atual da arre-
cadação das contribuições previdenciárias 
de empregados e empregadores, que é de 
423,06 bilhões de reais para o ano de 2018. 
“Adotamos que esse valor seria a arrecada-
ção anual se 100% dos trabalhadores estive-
rem no sistema de capitalização com contri-
buição de empregados e empregadores na 
proporção de 1x2 como podemos considerar 

que é atualmente — trabalhador até 11% da 
remuneração com limite de contribuição de 
R$ 642,34 e empresa com 20% sobre a folha 
de pagamentos e sem limite de contribuição. 
Para o estudo, interessa o valor total atual da 
arrecadação das contribuições previdenci-
árias.” Ressaltamos ainda que, o estudo da 
Unafisco, não prevê migração para o novo 
sistema previdenciário aqui exposto. 

Para fins de simulação, a nota estipulou 
que um ciclo completo de aposentadoria 
é de 35 anos. Desse modo, “seria razoável 
pensar que anualmente entrarão no mer-
cado de trabalho o equivalente a 1/35 dos 
trabalhadores hoje existentes, gerando uma 
arrecadação na mesma proporção para o 
novo sistema.”

Então o estudo termina com a seguinte 
conclusão:

REFORMA PREVIDENCIÁRIA DO GOVERNO 
MASSACRA DIREITOS DOS SERVIDORES

PEC 6/2019

Nos próximos 70 anos, o faturamento mé-
dio anual para as instituições financeiras num 
sistema de capitalização financeira pode ser 
estimado em 388 bilhões;

Ao fim de dois ciclos de 35 anos, o fatura-
mento acumulado das instituições financei-
ras atinge 102,58% do patrimônio acumulado 
pelos trabalhadores;

Nos próximos 35 anos, o faturamento mé-
dio anual das instituições financeiras num sis-
tema de capitalização financeira pode ser 
estimado em 80 bilhões; 

Ao fim do primeiro ciclo de 35 anos, o fa-
turamento acumulado das instituições finan-
ceiras atinge 34,51% do patrimônio acumula-
do pelos trabalhadores.
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No mesmo dia (12/3) em 
que o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, afir-
mou que seria possível a 
Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania 
(CCJC) votar a proposta 
de Reforma da Previdên-
cia, nos dias 27 e 28/3, a 
Unafisco Nacional e de-
mais entidades filiadas ao 
Fórum Nacional Perma-
nente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate) se 
reuniram mais uma vez em 
Brasília com o objetivo de 
derrubar a PEC 6/2019 (da 
reforma previdenciária). 
Pela Unafisco participaram 
os diretores Mauro Silva (Defesa Profissional e 
Assuntos Técnicos) e Luiz Bomtempo (primeiro 
secretário).

A reunião foi importante para a elabora-
ção de estratégias conjuntas, tendo em vista 
que, após instalação da CCJC, designação 
de relator e apresentação de relatório, inicia- 
se a fase da Comissão Especial que analisará 
a matéria. É justamente nessa fase que ocorre 
a apresentação de emendas. Daí ser funda-
mental que haja um trabalho parlamentar for-
tíssimo e muito bem articulado entre todas as 
entidades do Fonacate, porque cada emen-

da precisa ter, no mínimo, a assinatura de 171 
deputados federais para seguir adiante. No 
plenário, a votação será em dois turnos. Para 
ser aprovada na Câmara, são necessários 308 
votos. No Senado, 49.

A Unafisco apoia essa articulação voltada 
para a aceitação de emendas de interesse 
dos servidores, porém ressalta que está aten-
ta a questões específicas dos Auditores Fis-
cais, tanto que a assessoria parlamentar da 
entidade está em estado de alerta em rela-
ção ao tema.

Unafisco e entidades juntas contra a desumana reforma 
previdenciária

FONACATE

A Unafisco Nacional, re-
presentada pelo primeiro 
secretário Luiz Bomtempo, 
participou da audiência pú-
blica Previdência e Traba-
lho, com foco na Proposta 
Governamental de Reforma 
Previdenciária, da Comissão 
de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH), 
no Senado Federal, em 25/2.

As entidades apontaram 
que a PEC 6/2019 é altamen-
te prejudicial aos servidores. 
Além disso, afirmaram que o 
déficit da Previdência é fruto 
de uma manobra contábil 
que não leva em conta a le-
gislação, nem os problemas 
de gestão do sistema de Se-
guridade.

Unafisco participa de audiência pública contra Reforma 
da Previdência

SENADO
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No dia 13/3, o diretor de Defesa Profissio-
nal e Assuntos Técnicos da Unafisco Nacio-
nal, Mauro Silva, e o advogado da entidade, 
Marcelo Bayeh, compareceram ao gabinete 
da magistrada da 9ª Vara Cível Federal de 
São Paulo/SP, Cristiane Farias Rodrigues dos 
Santos, para tratar da ação civil pública nº 
5000398-06.2019.4.03.6100, proposta em ja-
neiro/2019, a qual objetiva a decretação de 
ilegalidade dos dispositivos da Portaria PGFN 
690/2017 que usurpam a competência dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 
no tocante ao processo administrativo fiscal.

Na oportunidade, os representantes da 
Unafisco expuseram os motivos que enseja-
ram a propositura da demanda, destacando 
a flagrante ilegalidade do artigo 20, I, “e” e 
§ 1º, da Portaria PGFN nº 690/2017, que regu-
lamenta o Programa Especial de Regulariza-
ção Tributária (Pert) e confere aos procura-
dores da Fazenda Nacional a competência 
para apreciar as manifestações de inconfor-
midade dos contribuintes excluídos do Pert.

Foram ressaltados os teores do Decreto 
70.235/1972 e da Lei 10.593/2002, hierarquica-
mente superiores à Portaria PGFN 690/2017 e 
que conferem aos Auditores Fiscais a compe-
tência exclusiva para a apreciação das im-
pugnações decorrentes de parcelamentos 
especiais. 

Ainda foi destacado para a magistrada 
que a usurpação de competência decorrente 
da Portaria PGFN 690/2017 poderá causar se-
veros danos para a sociedade, na medida em 
que há milhares de contribuintes que aderiram 
ao Pert, inclusive com créditos de alta monta, 
conforme dados obtidos pela Unafisco Nacio-
nal, via Lei de Acesso à Informação, os quais 
em caso de exclusão e manifestação de in-
conformidade apreciados por autoridade in-
competente ensejarão a propositura de diver-
sas ações judiciais, pugnando pela anulação 
do processo administrativo e inviabilizando a 
cobrança dos referidos créditos pela União.

Os representantes da Unafisco ainda des-
tacaram a importância da concessão da tu-
tela de evidência no caso em questão, a fim 
de impedir no curso da ação judicial maiores 
danos para a sociedade, com a apreciação 
das manifestações de inconformidade por 
autoridades manifestamente incompetentes.

A magistrada expressou compreender a re-
levância da causa, que extrapola os limites dos 
efeitos inter partes, na medida em que o julga-
mento favorável para qualquer das partes trará 
reflexos para a sociedade como um todo.

Por fim, informamos que os representantes 
da Unafisco Nacional permanecerão envidan-
do todos os esforços para que a demanda em 
questão seja julgada de forma favorável.

Os associados da Unafisco Nacional apro-
varam, por ampla maioria, os indicativos da 
Assembleia Geral, realizada em 28/2. Eles de-
liberaram sobre a propositura de novas ações 
judiciais. Uma delas objetiva determinar a ina-
plicabilidade dos dispositivos da IN 02/18, que 
inviabilizam a atividade associativa, em espe-
cial seu artigo 36. Outra ação visa ao reconhe-
cimento do direito à Isenção do Imposto de 
Renda Pessoa Física para os associados em ati-
vidade portadores de doenças graves especifi-
cadas em lei. Também foi aprovado o ingresso 

de ação para determinar que o pagamento 
dos créditos atrasados devidos aos associados 
(exercícios anteriores) seja realizado imediata-
mente ao seu reconhecimento, ou ao menos 
em um prazo razoável, bem como seja deter-
minada a incidência de correção monetária e 
juros de mora.

Além disso, os associados deliberaram sobre 
a ratificação da propositura de ações judiciais 
em curso. Todos os indicativos encontram-se  
na área Assembleias, no menu Institucional do 
site da Unafisco.

Representantes da Unafisco comparecem ao Judiciário 
para audiência com magistrada da causa

Por ampla maioria, associados aprovam novas ações 
judiciais

PORTARIA PGFN 690/2017

ASSEMBLEIA
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O malfadado Plano de Desenvolvi-
mento Individual (PDI) começaria 
em 1º de março, porém a pressão 

da categoria fez com que ele fosse jogado 

para a frente, entre outros fatores. Agora, re-

marcaram a data para 1º de junho, confor-

me Portaria Cogep 126/2019, de 27 de feve-

reiro de 2019. Entretanto, utilizaremos todos os 

meios legítimos disponíveis para barrarmos a 

iniciativa, que compromete a autonomia fun-

cional dos Auditores Fiscais.

As ilegalidades presentes no plano vêm 

desde o início dele, com a pu-

blicação do Decreto 9.366/18. 

O parágrafo 1º, do artigo 5º, diz 

que “as metas de desempenho 

individual deverão ser definidas 

por critérios objetivos e compo-

rão o plano de trabalho de cada 

unidade do órgão ou da enti-

dade de lotação e, ressalvadas as situações 

devidamente justificadas, serão previamente 

acordadas entre o servidor e a chefia.” Ora, o 

texto se anula sozinho. Como é possível haver 

critérios objetivos se é proposto um acordo 

entre o Auditor Fiscal e sua chefia imediata? 

E, na hipótese de não haver acordo, o chefe 

é quem fixa a meta e ponto final.

Está claro, portanto, que a proposta é uma 

espécie de contrato entre “empregado e em-

pregador”. Nesses moldes, é evidente que os 

Auditores seriam lançados no pior dos mun-

dos, porque haveria condições diferenciadas 

de trabalho e de tratamento entre eles. Mor-

reriam aqui os critérios de impessoalidade, 

para dar lugar a perseguições e represálias 

por todos os lados.

Como já deu para perceber, falta previsão 

legal ao referido modelo de gestão. Nem po-

deria ser diferente, porque desse modo tudo 

irá desaguar em situações de abuso de po-

der, abuso de autoridade, sem falar nos apa-

drinhamentos políticos brotando aos montões.

Tais mazelas são apenas os princípios das 

dores. Tem mais. Dê uma lida no artigo 7º: “a 

progressão funcional ou a pro-

moção apenas ocorrerá se o 

servidor houver permanecido 

em exercício e executado ativi-

dades relativas às atribuições do 

cargo por, no mínimo, dois terços 

do período completo da avalia-

ção de desempenho.”  Ou seja, 

você deverá trabalhar no mínimo oito meses 

no período de um ano de avalição. “E se eu 

me afastar por motivo de doença, gravidez 

ou por exercitar meu direito de participar de 

greve, entre outras situações?” Aí, colega, 

complicou, porque não há clareza de nada, 

entendeu?

Certamente a Unafisco Nacional levará o 

tema para apreciação do Poder Judiciário. 

É inadmissível tentarem colocar os Auditores 

Fiscais em um molde que representa uma das 

piores coisas que existem no Brasil: as prote-

ções excessivas e injustas, vindas de concha-

vos altamente nocivos ao País.

Plano de Desenvolvimento Individual é a receita
do conchavo

ILEGALIDADES

“Como é possível 
haver critérios obje-
tivos se é proposto 
um acordo entre o 
Auditor Fiscal e sua 

chefia imediata?”
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O Projeto de Lei do Senado (PLS) 425/2017, 
elaborado pela Unafisco Nacional e endossa-
do pela CPIPREV, deu mais um passo no âmbito 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A 
proposta aguardava, até o fechamento deste 
boletim, emissão de parecer do novo relator, o 
senador Paulo Paim (PT/RS). 

A entidade está atenta à tramitação da ma-
téria, de extrema importância para a Classe e 
a sociedade. O projeto visa alterar o Código 
Tributário Nacional (CTN) a fim de estabelecer 
normas gerais sobre programas especiais de 
regularização tributária, fixando restrições para 
os futuros Refis. Entre outros pontos, esse projeto 
é fundamental para evitar que sonegadores e 
fraudadores utilizem tais benefícios para deixar 
de cumprir com suas obrigações tributárias. 

Trabalho parlamentar. Para tratar do referi-
do PLS e outros temas, o diretor de Defesa Pro-
fissional e Assuntos Técnicos da Unafisco, Mau-
ro Silva, se reuniu com o senador Paulo Paim, 
em 14/2, dias antes de o parlamentar ser de-
signado relator da proposta na CAE.

Em 19/2, no plenário, Paim destacou tanto a 
importância da supracitada matéria como do 
PLS 423/2017, também elaborado pela Unafisco 
e endossado pela CPIPREV, que prevê cadeia 
para o sonegador, com penas equiparadas às 
do crime de corrupção (2 a 12 anos), havendo 
redução da pena com o pagamento, e não 
mais a extinção da punibilidade com o paga-
mento (ou mero parcelamento) das dívidas tri-
butárias.

Outras iniciativas em combate aos suces-
sivos Refis. Em 24/1, a Unafisco deu sequência 
na luta contra os programas de parcelamen-
tos especiais ao protocolar no Ministério Públi-
co Federal (MPF) e na Controladoria-Geral da 
União (CGU) representações por improbidade 
administrativa contra o ex-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, e o ex-ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. No documento, a Unafisco 
lembra que o parcelamento de débitos tributá-
rios tem previsão legal no artigo 151 do CTN, po-
rém pode ser instituído de forma excepcional, 
com regras específicas e bastante restritivas. 
Entretanto, desde a criação do primeiro Refis, 
em 2000, já foram instituídos 39 programas de 
parcelamento, demonstrando que a exceção 
virou regra e, por consequência, passou a de-
seducar o contribuinte e beneficiar quem não 
cumpre com suas obrigações tributárias.

Para a entidade, os representados teriam 
incorrido em improbidade administrativa por 
agirem com negligência na arrecadação de 
tributo, na medida em que havia pareceres 
técnicos do órgão da administração tributá-
ria — a Receita Federal — apontando que os 
parcelamentos especiais são prejudiciais à ar-
recadação tributária e que afrontam os “dita-
mes de uma gestão fiscal responsável.”

Entre outras medidas, no ano passado, a 
Unafisco ingressou com Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI 6.027) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para impugnar artigos da Lei 
13.496/2017, que institui o Programa Especial 
de Regularização Tributária (Pert) na Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil e na Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A 
ADI ainda visa à impugnação dos artigos da 
Lei 13.606/2018, que instituem o Programa de 
Regularização Tributária Rural (PRR) nos dois 
órgãos supracitados.

A entidade também ingressou com Ação 
Civil Pública (ACP) na Justiça Federal de São 
Paulo para aplicação do artigo 180 do CTN ao 
Pert. O objetivo é a defesa do interesse públi-
co, a fim de evitar que o Sistema Tributário Na-
cional seja lesado pela concessão de perdão 
de multas em casos configurados como crime, 
contravenção ou praticados com dolo, fraude 
e simulação.  

Referência na mídia. Cada vez mais a Una-
fisco se consolida como referência para a 
imprensa quando o assunto é Refis. No jornal 
Valor Econômico de 21/12, cuja manchete é 
Bolsonaro quer perdoar dívida rural; rombo é 
de R$ 17 bi, a entidade é citada questionando 
as prorrogações do Refis e a própria criação 
desse programa. 

Outra notícia do mesmo veículo diz no tí-
tulo: Unafisco vai ao STF contra programas de 
renegociações de dívidas. Tal credibilidade 
não nasceu do dia para a noite. A entidade 
vem desenvolvendo estudos sérios a respeito 
do tema. Num deles, a sociedade é alertada 
para o fato de os municípios perderem com 
os Refis R$ 13,45 bilhões de arrecadação e de 
a perda dos Estados poder chegar a R$ 18,22 
bilhões, entre repasses federais e tributos pró-
prios, conforme Nota Técnica nº 3 intitulada 
Parcelamentos Especiais (Refis): Prejuízo para o 
Bom Contribuinte, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e para os Municípios.

PLS 425/2017 da Unafisco avança no Congresso
REFIS
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FACILIDADE PARA 
ALUGAR IMÓVEL 
RESIDENCIAL

DESCONTO NA 
COMPRA DE 
AUTOMÓVEL 

FIANÇA LOCATÍCIA 
DA UNAFISCO ZERO-QUILÔMETRO

Graduação e 
pós-graduação 
lato sensu com 
10% de desconto

PRESENCIAL E EAD

Até 25% de 
economia
nas aulas

PELA INTERNET

Desconto de 
10% em cursos 

presenciais
e on-line

GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
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INGRESSO POR 
APENAS R$ 16,00*

ENTRETENIMENTO
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Economize 10% 
na matrícula 
e 30% na 
mensalidade

CONCENTRAÇÃO
E MEMÓRIA

PACOTE DE 
HOSPEDAGEM A 

PARTIR DE R$ 2.980,73

SETE DIÁRIAS 
EM GO

MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS E TARJADOS 

COM DESCONTO

REDE DE 
FARMÁCIAS

Tarifa 10% 
mais barata

ÁGUAS DE 
LINDÓIA/SP

Usufrua da 
estrutura das 

AABBs com isenção 
na taxa de adesão

CLUBES PELO PAÍS

DESCONTO DE 
15% NO PLANO 
DE TRATAMENTO 

GRAMADO/RS

ATÉ 12% DE REDUÇÃO 
NO VALOR DAS 
DIÁRIAS

MINAS GERAIS
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SEGURO DE VIDA A 
PARTIR DE R$ 7,48 

POR MÊS

CONTRATE

DESCONTO DE ATÉ 
70% NA ASSINATURA 
DE REVISTAS

IMPRESSAS

Desconto de 10% 
em malas de 
viagem, mochilas, 
bolsas e acessórios

LOJA VIRTUAL

Moda infantil, 
feminina e 

masculina com 
10% de economia

ON-LINE

Desconto de 10% 
em vestuário, 

perfumes e 
cosméticos

HOT SITE




